
SKOLEBESTYRELSEN VED KORSHØJSKOLEN 

Skolebestyrelsesmedlemmerne, medarbejder- og elevrepræsentanter samt skoleledelsen indkaldes til 

ordinært bestyrelsesmøde: 

Tirsdag den 20-04-2021 kl. 19.00-21.00 i google meet. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Drøftelse af genåbning for 5.-9.klasse 

3. Økonomi/budget (bilag) 

4. Opfølgning på feriekalender fra sidste møde 

5. Bordet rundt 

6. Punkter til kommende møder 

7. Eventuelt 

Deltagende ved mødet: Ana Claudia S. Hansen, Rikke Voigt, Stine Mortensen, Jan Hagesen, Rene Sand, 

Karin Vestergaard, Camilla Nielsen, Andrea R. Hansen, Nadja E. Bang, Bjarne Eriksen, Hanne Breinhild, Jim 

Knudsen og Karin H. Iversen 

Referent: Karin H. Iversen 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde den 20-04-2021 

Ad.1. Godkendt  

Ad.2. Vi er undervejs med den yderligere genåbning og de ændringer der også er mulige fra d. 21.4. 

Vi er optaget af at sikre trivsel og kontinuitet for eleverne – også fordi vi ser der jævnligt sker ændringer i 

genåbningen og det kan være svært at lande i en forandring før der kommer en ny. 

Ad.3. Gennemgang af budget for 2021 

Vi undersøger mulighed for kortbetaling i kantinen 

Budgettet godkendes. 

Ad.4. Vi følger kommunens ferieplan i skoleåret 21/22 med opstart på skoleåret mandag d. 9.8 og sidste 

skoledag inden juleferien er fredag d. 17.12. 

Ad.5. I indskolingen har der været arbejdet med skolehaver og der er blevet plantet frugttræer ved 

indskolingens plantedag. 

Vi har i den kommende tid fokus på overgange i indskolingen – ved overgang til 0. klasse og overgang til 1. 

klasse. 

Vores førskole er godt i gang. 

I kommende skoleår vil 9. årgang få et stort fokus på uddannelsesvejledning og herunder valg af 

ungdomsuddannelse. 



Vi opretter et særligt valghold på kommende 9. år for ikke-uddannelsesparate elever. Holdet varetages af 

en dansk- og matematiklærer fra udskolingen og der vil være forskellige aktiviteter, der kan være med til at 

eleverne kan mestre tiden efter 9. klasse og være med til at kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse. 

Vi har meldt ud til de nuværende to 4. klasser at de vil blive slået sammen til en 5. klasse efter ferien. Der er 

online forældremøde med årgangen i denne uge. 

Ad.6. Skal vi lave erstatningslejrskoler i kommende skoleår? 

Princip for SFO. 

Ad.7. Rene træder ud af bestyrelsen til sommer. 

Jan og Rene skal fortsat til kaffemøde med Steen Bundgaard d. 10.5. 

 

 

 

 

 

 

 


